
Týdenní plán 4. třída: 27.9.-1.10.2021

27.9. ředitelské volno
28.9. státní svátek
29.9. - 1.10. učíme se podle rozvrhu

Ve středu 6.10. začneme s centry aktivit. Budou bývat vždy ve středu a v pátek.
 
Domácí příprava:

• Každý všední den mají děti číst 20 min. V příštím týdnu nechám na rozhodnutí rodičů, zda 
budou číst děti i v PO a ÚT. 

• Děti si dnes (v pátek) nalepily do sešitu Matematika 1 (nelinkovaného) příklady na násobení
a dělení. Odpadá tedy vymýšlení zadání, stačí doplnit výsledky. Jsou to 4 sloupečky po 15 
příkladech. Nechám zcela na dětech, kdy budou příklady počítat a jak si to rozdělí… Ale 
hotových 60 příkladů přinesou ke kontrole v pondělí 4.10.  Děti, které nebyly v PÁ ve 
škole si buď spočítají příklady, které samy vymyslí, anebo si ve středu 29.9. řeknou o 
předtištěné příklady u mne.  

Předměty: 

Angličtina – p.uč. Laušmanová:
Cíle: Sdělím, kolik je hodin. Popíšu svůj den. Objednám si jídlo v restauraci.
str. 18-19

Angličtina – p.uč. Kolbaba:
Family, Numbers
Pojmenuji členy rodiny, užívám anglické číslice

Matematika
Procvičuji malou násobilku: násobení a dělení 1 – 10. Procvičuji pamětné sčítání a odčítání v oboru 
přirozených čísel do 1000.

Český jazyk
Slovní druhy – Opakuji si všechny slovní druhy. Určím slovní druhy ve větě. 
Slohový úkol – vytvořím osnovu na základě zadání.
Čtení čtu svoji oblíbenou knihu.
Psaní – opakuji si psaní velkých počátečních písmen (psacím písmem).
TV vysílání – povinné – na pátek 1.10. : Napiš alespoň 6 vět na téma: „Co bych si přál prožít ve 
dnech volna 27. - 28.9.“ anebo „Co zajímavého jsem prožil ve dnech volna 27.-28.9.“ - záleží na 
tom, kdy budete tvořit TV vysílání. 

Náš svět
Učivo
Česká republika – demokratický stát:
- způsob řízení našeho státu
- zákony
- volby
- státní symboly
- státní svátky
Cíle: rozpoznám státní symboly, vyhledávám v mapě ČR, znám alespoň 2 prezidenty ČR a 1. 
prezidenta Československa



Info nejen pro rodiče: 

• Pokud kdokoli z dětí chybí, doma pracuje podle týdenního plánu
• Po spaní ve škole zůstaly v tělocvičně červené klučičí boxerky značky Puma. Nikdo z 

kluků se k nim nepřihlásil. Jsou ve ztrátách a nálezech. :-)
• Někteří rodiče mi už poslali 70 Kč na písečnou animaci. Proto prosím všechny ostatní,

zda by bylo možné (i když už jste zaplatili 400 – 500Kč podle dohody do třídního fondu), 
peníze na animaci, tj. 70 Kč také poslat, ať je to spravedlivé. Pokud peníze na konci 
roku zbudou, budeme z nich hradit výlet, anebo je necháme na další školní rok. Děkuji.

• V úterý 5.10. budou pracovní činnosti, v úterý 12.10. bude informatika. Řídíme se 
lichými a sudými týdny.

•
• Všechny děti budou mít na tělocvik i dlouhé kalhoty a mikinu. Dětem bývá zima a chtějí 

pak cvičit v oblečení do školy… Děvčata si budou nechávat 1 gumičku do vlasů v 
aktovce, často na ni zapomínají.

• Nezapomeňte se v případě zájmu přihlásit do kroužků:-).

Přeji rodičům i dětem krásné počasí a ještě krásnější společné chvíle!
Marie Rybičková


